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StreSzczenie:    Lista kontrolna (z ang. checklist) to zbiór informacji pomagających zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepowodzenia wynikają-
ce z ograniczeń ludzkiej pamięci i uwagi. W chirurgii pierwsza edycja checklisty (SSC z ang. Surgical Safety Checklist) powsta-
łej pod nadzorem WHo (Światowa organizacja Zdrowia z ang. World Health organization) powstała w 2007 roku i obejmuje 
trzy etapy związane z pobytem pacjenta na sali operacyjnej i samej operacji: 1. przed rozpoczęciem (indukcją) znieczulenia; 
2. przed nacięciem skóry; 3. przed opuszczeniem przez pacjenta sali operacyjnej Chirurgia kolorektalna jest szczególnie ob-
ciążona dużym ryzykiem powikłań i relatywnie wysokim odsetkiem śmiertelności. Eliminacja lub, co bardziej prawdopodob-
ne, zmniejszenie ryzyka powikłań poprzez wystandaryzowanie procedur okołooperacyjnych może być szczególnie istotna w 
tej grupie. Wprowadzenie “dedykowanych” chirurgii kolorektalnej checklist wydaje się być jak najbardziej uzasadnione. Pro-
ponowana przez autorów checklista w chirurgii kolorektalnej podzielona jest na cztery etapy, podczas których sumienne wy-
pełnianie list kontrolnych ma zmniejszyć potencjalne ryzyko związane z hospitalizacją i leczeniem operacyjnym pacjentów. 
Prezentowana checklista nie ma oczywiście charakteru zamkniętego, w miarę pojawiania się nowych publikacji czy rekomen-
dacji pewne punkty mogą ulegać modyfikacjom, nowe zagadnienia mogą uzupełniać checklistę. Na chwilę obecną jest ona 
jednak narzędziem biorącym pod uwagę znane i potwierdzone elementy postępowania śródoperacyjnego, których przestrze-
ganie może znacząco zmniejszyć odsetek zdarzeń niepożądanych czy powikłań chirurgicznych. 

Słowa kluczowe:   Lista kontrolna, chirurgia kolorektalna, powikłania chirurgiczne

abStract:   A checklist is a collection of information that helps reduce the risk of failure due to limitations in human memory and atten-
tion. in surgery, the first Surgical Safety Checklist (SSC), created under the supervision of WHo (World Health organization), 
was established in 2007 and covers three stages related to the patient's stay in the operating theater and operation: 1. Prior to 
initiation (induction) of anesthesia; 2. before cutting the skin; 3. before the patient leaves the operating room Colorectal sur-
gery is particularly at high risk for complications and relatively high mortality. Elimination or, more likely, reducing the risk 
of complications by standardizing perioperative procedures may be particularly important in this group. The introduction of 
"dedicated" colorectal checklist surgery seems to be justified. The checklist proposed by the authors in colorectal surgery is 
divided into four stages, in which conscientious completion of checklists is intended to reduce the potential risk of complica-
tions due to hospitalization and surgical treatment. The presented checklist is obviously not closed, as a new publications or 
recommendations appear, some points may be modified, new issues may be added to the checklist. At present, however, it is 
a tool considering the well-known and confirmed elements of intraoperative procedures, the compliance of which may signi-
ficantly reduce the rate of adverse events or surgical complications.

keywordS:  Checklist, colorectal surgery, surgical complications
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wprowadzenie:

Lista kontrolna (ang. checklist) to zbiór informacji pomagających 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepowodzeń wynikających z ograni-
czeń ludzkiej pamięci i uwagi. Znane są różne rodzaje list kontrolnych. 
Podstawową jest „lista rzeczy do zrobienia”, a bardziej zaawansowaną – 

harmonogram określający zadania, które należy wykonać w określonej 
kolejności. Elementarnym narzędziem listy kontrolnej jest dokumen-
tacja zadań, która wymusza ich wykonanie w określonej kolejności. 

Początki listy kontrolnej sięgają 1935 roku, kiedy to w Dayton (Sta-
ny Zjednoczone) doszło do katastrofy samolotu Boeing wynikającej 
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tab. i. Lista kontrolna w chirurgii kolorektalnej – propozycja ekspertów Polskiego Klubu Koloproktologii oraz Konsultanta Krajowego w chirurgii ogólnej

poStępowanie w momencie przyjęcia

Czy oceniono stopień odżywienia chorego? TAK NiE

Czy w przypadku cech niedożywienia opracowano i zalecono zalecenia żywieniowe? TAK NiE

Czy zebrano wywiad dotyczący alergii? TAK NiE

Czy poinformowano chorego o zakazie wcześniejszego golenia miejsca operowanego? TAK NiE

Czy upewniono się czy pacjentka nie jest w ciąży? 
(u kobiet w okresie rozrodczym z nieregularnymi miesiączkami sugerowane HCG?)

TAK 
nie

NiE 
dotyczy

Czy zweryfikowano aktualne wymagane badania biochemiczne? TAK NiE

Czy zweryfikowano rozpoznanie 
(kompletność dokumentacji medycznej, badanie hisstopatologiczne, badania obrazowe jamy brzusznej i RTG płuc? TAK NiE

Czy chory wyraża zgodę na planowane działania operacyjne,  
biorąc również pod uwagę szacowane ryzyko wyłonienia stomii? TAK NiE

Czy określono potrzebę i tryb kontroli glikemii? TAK NiE

Czy określono ryzyko powikłań zakrzepowych i wdrożono adekwatną profilaktykę? TAK NiE

poStępowanie przed przybyciem na Salę operacyjną

Czy przedyskutowano z chorym planowaną procedurę operacyjną? TAK NiE

Czy określono miejsce planowanego cięcia? TAK NiE

Czy wyznaczono miejsce na stomię? TAK 
nie

NiE 
dotyczy

Czy określono ryzyko krwawienia i zabezpieczono krew  
(przy ryzyku utraty powyżej 500 ml krwi) TAK NiE

Czy określono schemat profilaktyki antybiotykowej? TAK NiE

Czy przygotowano antybiotyk w przypadku konieczności wdrożenia Antybiotykoterapii? TAK NiE

poStępowanie na Sali operacyjnej przed rozpoczęciem zabieGu

Czy sprawdzono temperaturę na sali operacyjnej (optymalny zakres 22–24˚C)? TAK NiE

Czy zabezpieczono wyniki badań obrazowych do ewentualnego wglądu? TAK NiE

Czy przygotowano ciepły płyn do ewentualnego płukania j jamy otrzewnowej? TAK 
nie

NiE 
dotyczy

Czy przygotowano sprzęt stomijny? TAK NiE

Czy przygotowano potencjalny dostęp żywieniowy, biorąc pod uwagę możliwość żywienia żołądkowego i jelitowego 
(zabezpieczenie sprzętowe)?

TAK 
nie

NiE 
dotyczy

Czy w przypadku rozległych zabiegów w obrębie powłok, obecności dużych przepuklin  
lub planowanego wycięcia znacznego fragmentu przedniej ściany brzucha  
zabezpieczono prawidłowo dobrany pas przepuklinowy?

TAK 
nie

NiE 
dotyczy

Czy przygotowano zestaw do pobrania posiewu? TAK NiE

Czy założono cewnik do pęcherza moczowego (jeśli to konieczne)?                    TAK                    NiE
        niekoniecznie

Czy określono typ rany i ryzyko zakażenia miejsca operowanego (ZMo)? TAK NiE

Czy określono konieczność zastosowania i przygotowano zabezpieczenie sprzętowe w celu zmniejszenia ryzyka SSi 
(szew antybakteryjny, rękaw foliowy zabezpieczający ranę, opatrunek podciśnieniowy – jeśli dostępne)?

TAK 
nie

NiE 
dotyczy

Czy zespół operacyjny zna się nawzajem? 
W przypadku odpowiedzi „NiE” konieczna jest  prezentacja członków zespołu z określeniem roli każdego z nich i kompetencji. TAK NiE

Czy określono potencjalną rozległość zabiegu, możliwe powikłania oraz plany postępowania? TAK NiE

Czy chirurg określił oczekiwania co do sprzętu/narzędzi? TAK NiE

Czy anestezjolog potwierdził wdrożenie profilaktyki antybiotykowej/antybiotykoterapii? TAK NiE

poStępowanie na Sali operacyjnej po zakończeniu zabieGu

Czy sprawdzono stan chust i narzędzi? TAK NiE

Czy zweryfikowano konieczność przedłużenia antybiotykoterapii? TAK NiE

Czy wdrożono postępowanie przeciwbólowe? TAK NiE

Czy uzgodniono konieczność utrzymania sondy żołądkowej? TAK NiE

Czy wysłano materiał do badań histologicznych/bakteriologicznych?                     TAK                  NiE
     brak materiału

Czy wystąpiły zdarzenia niepożądane związane z użytym sprzętem? TAK NiE

Czy opisano zabieg z uwzględnieniem lokalizacji drenów? TAK NiE

Czy zlecono ewentualny tryb podaży żywienia (jeśli jest konieczne) i czas jego włączenia? TAK NiE
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może więc być szczególnie istotna. Wprowadzenie „dedykowa-
nych” chirurgii kolorektalnej checklist wydaje się jak najbardziej 
uzasadnione. Sugerowane listy kontrolne dotyczą w dużej mierze 
procedur mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia miej-
sca operowanego, jak na przykład checklista proponowana przez 
Sullivana i Castleberry’ego [8], są skuteczne i efektywne [9]. Mamy 
jednak również doniesienia o skuteczności stosowania checklisty 
w pooperacyjnej edukacji pacjentów, której wprowadzenie zna-
cząco zmniejszało ilość ponownych hospitalizacji u chorych po 
wyłonieniu ileostomii [10].

Proponowana przez autorów checklista w chirurgii kolorektalnej 
podzielona jest na cztery etapy, podczas których sumienne wypeł-
nianie list kontrolnych ma zmniejszyć potencjalne ryzyko związa-
ne z hospitalizacją i leczeniem operacyjnym pacjentów. (tab. I. )

Część podpunktów checklisty wydaje się oczywista i nie wymaga 
komentarza, ale niektóre z nich – będące wynikiem badań nauko-
wych i analiz – zostaną poniżej skomentowane.

Niedożywienie występuje u 50% hospitalizowanych pacjentów 
[11]. Pierwszą procedurą, podjętą w celu rozważenia zaleceń 
żywieniowych dotyczących okresu okołooperacyjnego, jest oce-
na, czy pacjent cierpi na niedożywienie. Zgodnie z konsensu-
sem ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Żywienia Dojeli-
towego i Pozajelitowego, diagnoza niedożywienia wymaga, aby 
pacjent wykazał co najmniej dwiema z następujących cech [12, 
13]: niewystarczającym spożyciem energii, utratą wagi, utratą 
masy mięśniowej, utratą podskórnego tłuszczu, lokalnym lub 
uogólnionym gromadzeniem się płynów, które mogą czasem 
maskować utratę wagi oraz zmniejszeniem stanu funkcjonal-
nego mierzonego siłą ręki. Potwierdzenie niedożywienia i od-
powiednio wczesne odżywienie pacjenta wpływa na uniknięcie 
powikłań, takich jak: zwiększona podatność na zakażenie, słabe 
leczenie ran, zwiększona częstotliwość powstawania odleżyn, 
nadmierna ilość bakterii w przewodzie pokarmowym, nadmier-
na utrata składników odżywczych przez stolec.

Działania niepożądane leków (Adverse Drug Reaction; ADR) są 
przyczyną 3–6% wszystkich hospitalizacji i występują u 10–15% 
pacjentów, powodując zachorowalność, przedłużony pobyt w 
szpitalu i ryzyko zgonu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
definiuje ADR jako „szkodliwą i niezamierzoną odpowiedź na lek, 
która występuje w dawkach normalnie stosowanych u ludzi” [14]. 
Typ A ADR jest przewidywalny, zależny od dawki leku i obejmu-
je do 80% wszystkich ADR, np. farmakologiczne skutki uboczne, 
takie jak krwawienie z przewodu pokarmowego po leczeniu nie-
steroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). ADR typu B jest 
nieprzewidywalny, niezależny od dawki leku i dotyczy 15–20% 
wszystkich działań niepożądanych. Może obejmować reakcje im-
munizacyjne – immunologiczne (alergia na leki) lub nieimmuno-
logiczne [15]. ADR należy odróżnić od niepożądanych działań le-
ków (Adverse Drug Events; ADE) [16], ponieważ ADE wykraczają 
poza ADR, uwzględniając szkody związane z błędami lekowymi i 
interakcjami z lekami / pożywieniem.

Wcześniejsze golenie miejsca operowanego przez samego pacjen-
ta jest sprawą kontrowersyjną. Duże opracowania nie udowodniły 
istotnie statystycznej różnicy w zakresie zakażenia miejsca opero-
wanego pomiędzy pacjentami golonymi w przeddzień operacji i 
bezpośrednio na stole operacyjnym. Uważa się jednak za istotne 

z błędu pilota, który zapomniał wykonać jedną z podstawowych 
procedur związanych ze startem.

Po tej tragedii postanowiono wprowadzić procedury związane z 
lotem, których wykonanie w określonej kolejności jest konieczne. 
Tak przygotowano cztery listy kontrolne – startu, lotu, procedur 
przed lądowaniem i po lądowaniu. 

Checklisty ewaluowały i stopniowo były wprowadzone do różnych 
dziedzin życia. W chirurgii pierwsza edycja checklisty (Surgical 
Safety Checklist; SSC) powstała w 2007 roku pod nadzorem WHO 
(World Health Organization). Obejmuje ona trzy etapy dotyczące 
zarówno pobytu pacjenta na sali operacyjnej, jak i samej operacji:

1. przed rozpoczęciem (indukcją) znieczulenia  
2. przed nacięciem skóry 
3. przed opuszczeniem przez pacjenta sali operacyjnej. 

Koordynator listy kontrolnej przed rozpoczęciem każdego z eta-
pów operacji musi potwierdzić, że zespół operacyjny zakończył 
wymienione zadania.

Celem wprowadzenia narzędzi pozwalających na poprawę stan-
daryzacji procedur chirurgicznych – takich jak listy kontrolne, na 
przykład chirurgiczna checklista SSC – jest zmniejszenie ryzyka 
zdarzeń niepożądanych, powikłań śród- i pooperacyjnych oraz 
śmiertelności wśród operowanych pacjentów [1].

Dopasowanie proponowanej przez WHO checklisty (SSC) do wa-
runków w danym ośrodku, jak również do specyfiki wykonywa-
nych tam zabiegów, może być korzystna dla ośrodka stosującego 
taką zmodyfikowaną listę [2]. Ważne, by uwzględniać sposób or-
ganizacji pracy i funkcjonowania danej placówki oraz realne moż-
liwości realizacji kolejnych punktów checklisty [3].

Modyfikacje chirurgicznej checklisty WHO budzą jednak pewne 
kontrowersje, gdyż brakuje danych, jaki zakres modyfikacji może 
być uznany za dopuszczalny, tzn. taki, który warunkuje efektywność 
stosowania checklisty [4]. Wymóg wprowadzenia listy kontrolnej 
związany jest z akredytacjami przez które przechodzą szpitale, a 
także zaleceniami firm je ubezpieczających.

Warto zauważyć, że mimo jednoznacznych argumentów przema-
wiających za obecnością checklist w chirurgii, mamy pojedyncze 
doniesienia o nieskuteczności stosowania chirurgicznej checklisty 
WHO. Ma to miejsce w przypadkach dużych odmienności orga-
nizacyjnych w placówkach, które mają już rozwinięty system nad-
zoru nad procedurami medycznymi [5], a także w sytuacjach, w 
których checklista „ogólnochirurgiczna” stosowana była bez mo-
dyfikacji na oddziałach chirurgii dziecięcej [6]. Wydaje się, iż te 
przypadki dotyczą pojedynczych sytuacji i stanowią raczej wyjątki.

Wśród zalet checklisty chirurgicznej warto podkreślić również 
korzystny wpływ na kształtowanie prawidłowych nawyków i po-
prawę organizacji pracy wśród lekarzy rezydentów i młodych 
specjalistów [7].

Chirurgia kolorektalna jest szczególnie obciążona dużym ryzykiem 
powikłań i relatywnie wysokim odsetkiem śmiertelności. Elimina-
cja lub – co bardziej prawdopodobne – zmniejszenie ryzyka po-
wikłań poprzez wystandaryzowanie procedur okołooperacyjnych 
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Odpowiednia temperatura na sali operacyjnej ma bezpośredni 
wpływ na temperaturę ciała pacjenta, co skutkuje zwiększonym 
lub zmniejszonym ryzykiem powikłań, takich jak: zakażenie miej-
sca chirurgicznego i opóźnienie gojenia się ran, zwiększone krwa-
wienie lub powikłania sercowo-naczyniowe. Zgodnie z piśmien-
nictwem uważa się, że optymalna temperatura na sali operacyjnej 
to 22–24˚Celsjusza [28, 29]. 

dySkuSja

Wprowadzenie checklisty – nie tylko kolorektalnej, ale w każdym 
zakresie chirurgii – jest nie tylko działaniem korzystnym z punktu 
widzenia klinicznego, lecz również istotnym dokumentem praw-
nym potwierdzającym wykonanie wszelkich zalecanych działań. 
Checklista potwierdza dołożenie należytej staranności ze strony 
chirurga w celu uniknięcia możliwych powikłań. Kolejnym argu-
mentem, choć natury administracyjno-organizacyjnej, jest wymóg 
prowadzenia tego typu dokumentów w ramach coraz powszech-
niejszych procedur akredytacyjnych.

Efektywność checklist, w tym również checklist profilowanych, 
jest dobrze potwierdzona klinicznie, a ich stosowanie coraz po-
wszechniejsze. Pewne zdziwienie może więc budzić fakt braku re-
komendowanych przez towarzystwa medyczne czy grona eksper-
tów propozycji checklist w chirurgii kolorektalnej. Przedstawiona 
powyżej checklista jest próbą stworzenia takiego uniwersalnego 
dokumentu. Została przygotowana przez zespół ekspertów w ra-
mach działań Polskiego Klubu Koloproktologii, przy współpracy 
z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chirurgii. 

Wiele punktów zawartych w niniejszej propozycji ma charakter 
dość oczywisty. Niektóre dotyczą kwestii wydawałoby się dosko-
nale znanych i udokumentowanych, wciąż jednak niedocenianych 
w praktyce klinicznej mimo szeregu dowodów. Przykładem mogą 
być punkty dotyczące żywienia, zarówno w okresie przedopera-
cyjnym (konieczne u chorych niedożywionych, ale równie istot-
ne u chorych z prawidłową masą ciała) [30], jak i pooperacyjnym, 
przy preferowanej podaży dojelitowej [31].

Część punktów proponowanych w checkliście nie ma aż tak oczy-
wistego charakteru. Wydaje się jednak, że warto o nich pamiętać, 
przygotowując pacjenta do zabiegu. Przykładem może być kwe-
stia upewnienia się, czy pacjentki w wieku rozrodczym nie są w 
ciąży. Jest to niezwykle ważne, choć bardzo często pomijane pyta-
nie [32]. Kwestia potencjalnej ciąży może być szczególnie istotna 
przypadku młodych kobiet z zaburzeniami miesiączkowania, np. 
pacjentek z chorobami zapalnymi jelit. Często nawet zadanie py-
tania o ciążę może nie dać obiektywnej odpowiedzi, należy więc 
zastanowić się nad sensownością wprowadzenia testów ciążowych 
w określonych grupach pacjentek przyjmowanych do zabiegów 
chirurgicznych, zwłaszcza planowych. Innym przykładem może 
być punkt dotyczący przygotowania pasa przepuklinowego celem 
założenia go bezpośrednio po zabiegu. Koncepcja tego typu pre-
wencyjnego postępowania nie jest nowa [33], wciąż jednak nie do 
końca wyjaśniona jest kliniczna rola takiego postępowania. Choć 
nie wykazano, by wczesne stosowanie pasa znacząco zmniejsza-
ło ilość powikłań, takich jak krwawienie z rany, ewenteracja czy 
przepuklina  pooperacyjna, to w ocenie chorych wczesne użycie 
pasa zwiększało zdecydowanie komfort ich funkcjonowania i po-
prawiało samopoczucie [34]. Przygotowanie pasa przepuklino-

używanie specjalnych urządzeń do golenia, a nie zwykłej golarki, 
a także wykonanie tej czynności przez wykwalifikowany personel 
medyczny [17]. 

W dużych badania w Stanach Zjednoczonych częstość uprzed-
nio nierozpoznanej wczesnej ciąży wahała się od 0,34% do 2,2%. 
Biorąc pod uwagę ryzyko dla płodu, wynikające ze znieczulenia i 
stresu okołooperacyjnego, zaleca się, aby operacja – jeśli nie jest 
konieczna ze wskazań życiowych – została przesunięta na okres 
po porodzie. Jeśli zabieg chirurgiczny jest konieczny, uważa się, że 
najbezpieczniejszym okresem dla jego wykonania jest drugi try-
mestr [18, 19, 20, 21]. Z tego powodu warto rozważyć wprowadza-
nie testu ciążowego do przedoperacyjnej checklisty, chociaż należy 
mieć świadomość, że podniesie to koszt hospitalizacji pacjentki.

Ryzyko wyłonienia stomii jest nieodłącznie związane z chirurgią 
kolorektalną. Nie ma dokładnych danych odnośnie częstotliwo-
ści wyłaniania stomii podczas operacji kolorektalnych, dane z pi-
śmiennictwa pokazują, że w Stanach Zjednoczonych wyłania się 
około 150 000 stomii rocznie, a w Wielkiej Brytanii prawie 77% 
pacjentów operowanych z powodu raka odbytnicy będzie miało 
wyłonioną stomię. Z tego powodu każdy pacjent, u którego istnieje 
prawdopodobieństwo wyłonienia stomii, powinien być o tym poin-
formowany i dowiedzieć się, jak wygląda życie z przetoką [22, 23].

Najnowsze wyniki badań donoszą, że u pacjentów z glikemią oko-
łooperacyjną dochodzi do zwiększenia ryzyka powikłań septycz-
nych (w tym powierzchownego zakażenia rany (surgical site in-
fection; SSI), uogólnionej sepsy czy śmierci. Co ciekawe – badania 
pokazały, że ryzyko nie występuje u pacjentów ze zdiagnozowaną 
i leczoną cukrzycą, lecz u chorych z podwyższonym poziomem 
cukru, ale nie będących cukrzykami. Tłumaczy się to faktem, że 
pacjenci z cukrzycą mają większą tolerancję na podwyższone po-
ziomy glukozy i mniejszą podatność na powikłania z tym związa-
ne. Z tego powodu postuluje się większą kontrolę glikemii oko-
łooperacyjnej, nie tylko u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą [24].

Ryzyko rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych (żylna choroba 
zakrzepowo-zatorowa; ŻChZZ) rośnie wraz z wiekiem, obecno-
ścią nowotworów złośliwych, przebytą zakrzepicą żylną, wystę-
powaniem żylaków, trombofilii oraz otyłości. Chirurgia kolorek-
talna poprzez niektóre rodzaje operacji i pozycję chorego w ich 
trakcie (pozycja Lloyda-Davisa), a także choroby będące w kręgu 
jej zainteresowań (nowotwory oraz nieswoiste choroby zapalne je-
lit), zwiększa ryzyko wystąpienia tych powikłań. Należy także pa-
miętać, że u pacjentów poddawanych operacjom w obrębie jamy 
brzusznej lub miednicy ryzyko ŻChZZ utrzymuje się również po 
wypisie ze szpitala. Wydaje się, że u pacjentów poddawanych ope-
racjom laparoskopowym jest ono małe (ryzyko jawnej klinicznie 
ŻChZZ w okresie pooperacyjnym wynosi mniej niż 1%) [25, 26].

Profilaktyka antybiotykowa, działająca na bakterie tlenowe i bez-
tlenowe, podawana w chirurgii kolorektalnej przed zabiegiem 
doustnie lub dożylnie (lub w obu postaciach) zmniejsza ryzyko 
zakażenia rany pooperacyjnej. W piśmiennictwie wykazano, że 
antybiotyki dostarczane w odpowiedniej dawce i w odpowied-
nim czasie mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia infekcji rany aż 
o 75%. Nie do końca wiadomo, czy doustne antybiotyki przyniosą 
taki sam efekt, jeśli jelito nie będzie odpowiednio przygotowane. 
Dlatego w większości przypadków stosuje się profilaktykę dożyl-
ną, zgodną z wytycznymi w danej jednostce [27]. 
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Standaryzowane postępowanie i zalecenia checklisty wydają się 
odgrywać szczególną rolę przy próbie zmniejszenia odsetka za-
każenia miejsca operowanego [35] zarówno ze względu na czę-
stość tego powikłania, jak również istniejące, udowodnione me-
tody skutecznej profilaktyki.

Prezentowana checklista nie ma oczywiście charakteru zamknię-
tego. W miarę pojawiania się nowych publikacji czy rekomendacji 
pewne punkty mogą ulegać modyfikacjom, nowe zagadnienia mogą 
je uzupełniać. Na chwilę obecną jest ona jednak narzędziem, bio-
rącym pod uwagę znane i potwierdzone elementy postępowania 
śródoperacyjnego, przestrzeganie których może znacząco zmniej-
szyć odsetek zdarzeń niepożądanych czy powikłań chirurgicznych.

wego przy operacjach z rozległymi ubytkami powłok czy dużymi 
przepuklinami, przy których można spodziewać się pewnego na-
pięcia tkanek, wydaje się być uzasadnione i celowe. 

Kilka z przedstawionych w checkliście pytań związanych jest z 
potencjalnym zakażeniem miejsca operowanego. Mają one na 
celu nie tylko określenie ryzyka zakażenia miejsca operowane-
go, ale również wskazanie potencjalnych strategii postępowania, 
które miałyby to ryzyko zmniejszyć (przygotowanie kolejnych 
dawek antybiotyków stosowanych w celu profilaktyki lub zasad-
niczej terapii, przygotowanie w możliwych przypadkach strategii 
pozwalających na zmniejszenie ryzyka zakażenia, jak szew anty-
bakteryjny czy opatrunek podciśnieniowy na ranę zamkniętą). 
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